e timpul pentru ceva nou
Schimbă decorul
cu noua colecție!

prețuri

Speciale

GĂSEȘTE-LE
ÎN MAGAZIN

Pernă

dimensiuni:
35 x 50 cm sau 43 x 43 cm

20

Lei

Pătură

dimensiuni: 150 x 200 cm

30

Lei

Ofertă valabilă
ÎN PERIOADA

29.12.2020-13.01.2021
sau până la epuizarea stocului.

8

Lei

cutie pliabilă

dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm

ALEGE SĂ CUMPERI ÎN SIGURANȚĂ!
AI LA DISPOZIȚIE 30 DE ZILE SĂ RETURNEZI PRodUSELE CUMPĂRATE*

30

Lumânare parfumată

15

în pahar, cu capac, aromă de rodie,
ø 10,3 cm, înălțime: 10,3 cm

20

Lei

Lei

cutie bijuterii

de sticlă, cu capac,
imprimeu floral,
dimensiuni: 19,2 x 13 x 7 cm

Ramă

la alegere:
10 x 15 cm – 5 Lei,
15 x 20 cm – 7 Lei sau
multiramă cu 8 fotografii
de 10 x 15 cm – 20 Lei,
disponibilă în auriu sau argintiu

de la

5

Suport lumânare

din ceramică,
disponibil în
argintiu sau auriu,
ø 10,5 cm, înălțime: 9 cm

10

Lei

felinar

din metal, cu sticlă și mâner,
la alegere:
9,5 x 10,2 x 19 cm – 20 Lei,
13,5 x 14,2 x 25,5 cm – 30 Lei
sau 17 x 18,2 x 37,7 cm – 50 Lei

Lei

de la

20

Lei

Tavă decorativă

din metal, la alegere:
pătrată, 30,5 x 15 x 1,5 cm – 25 Lei
sau rotundă,
ø 32 cm, înălțime: 6,5 cm – 40 Lei

de la

25

Lei

FII LA CURENT: BROȘURa, GALERII FOTO
ȘI HARTA CU MAGAZINELE NOASTRE, ACUM ÎN APLICAȚIA PEPCO!

rochie

damă,
imprimeu cu buline,
disponibilă în mărimile:
36-44

bluză

damă,
disponibilă
în mărimile:
S-XXL

40

25

Lei

Lei

25

Lei

Bluză

damă,
cu imprimeu,
disponibilă
în mărimile:
S-XXXL

40

Lei

Blugi

damă,
disponibili în mărimile:
36-44

confortabilă

în orice situație!
jeggings

damă,
disponibili în mărimile:
36-44

30

Lei

bluză

damă,
cu dungi și inscripție,
disponibilă în mărimile:
S-XXL

30

Lei

Ofertă
valabilă între 29.12.2020 - 13.01.2021
www.pepco.pl

MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC

30

30

Lei

Lei

cămașă

damă,
croială lejeră,
cu imprimeu floral,
disponibilă în
mărimile: 36-46

cămașă

damă,
diverse modele,
disponibilă în
mărimile: 36-46

40

Lei

pulover

damă,
cu țesătură decorativă,
disponibil în mărimile: S-XXL

rochie Denim
100% Bumbac

damă,
disponibilă în mărimile:
36-44

50

Lei

Tricou

damă,
cu imprimeu floral,
disponibil în mărimile:
S-XXL

20

Lei

40

Lei

rochie

damă,
jacquard,
cu buzunare,
disponibilă
în mărimile:
36-44

Verifică opiniile despre ofertele noastre, Împărtășește ideile tale
@pepco_RO

facebook.com
/PEPCO.romania

Colanți
bluză
100% Bumbac

fete,
cu imprimeu,
disponibilă în mărimile:
134-164 cm

fete,
cu imprimeu,
disponibili în mărimile:
134-164 cm

15

Lei

20

Lei

20

Lei

Noile articole
din bumbac
sunt de neratat!

jeggings
fete,
confortabili,
disponibili în
mărimile:
134-164 cm

hanorac
100% Bumbac

băieți, cu imprimeu 3D,
disponibil în mărimile:
134-170 cm

30

Lei

20

Lei

Bluză
100% Bumbac

băieți, cu imprimeu și
inscripții pe mâneci,
disponibilă în mărimile:
134-170 cm

Blugi

băieți,
disponibili în mărimile:
134-164 cm

20

Lei

REÎNCĂRCARE CARTELĂ telefonică – RAPID, SIMPLU ȘI FĂRĂ COMISION!

8

Lei

Bluză

băieți, cu imprimeu,
disponibilă
în mărimile:
98-134 cm

Bluză
100% Bumbac

băieți, cu imprimeu,
disponibilă în mărimile:
104-134 cm

10

Lei

Bluză

fetițe, cu imprimeu,
disponibilă în mărimile: 104-134 cm

colanți

10

fetițe, cu imprimeu,
disponibili în mărimile:
98-134 cm

Lei

10

15

Lei

pantaloni
Trening
100% Bumbac

băieți, cu imprimeu,
disponibili în mărimile:
104-134 cm

Lei

Bluză
100% Bumbac

fetițe,
cu imprimeu,
disponibilă în mărimile:
98-134 cm

8

Lei

consultă colecțiile noi pe www.pepco.ro
pepco.ro

Blugi

fetițe, cu buzunare,
disponibili în mărimile: 74-98 cm

20

Lei

15

Lei

Hanorac

fetițe, călduros și moale,
cu glugă căptușită și urechi,
disponibil în mărimile: 74-98 cm

Bluză
100% Bumbac

fetițe, cu imprimeu,
disponibilă în mărimile:
80-98 cm

Bluză 100% Bumbac

băieți, cu imprimeu,
disponibilă în mărimile: 80-98 cm

8

Lei

Bluză
100% Bumbac

băieți, cu imprimeu,
disponibilă în mărimile:
74-98 cm

15

Lei

8

Lei

10

Lei

Colanți

fetițe, cu imprimeu,
disponibili în mărimile: 74-98 cm

10

Lei

Pantaloni
100% Bumbac

băieți, cu imprimeu,
disponibili în mărimile:
74-98 cm

fii primul!
Descoperă produsele la preț redus
din categoriile:
îmbrăcăminte, lenjerie intimă, baie,
bucătărie, sufragerie, camera copiilor

Reduceri
PÂNĂ LA
Ofertă valabilă începând cu 27.12, în limita STOCURILOR DISPONIBILE
Oferta specială este valabilă pentru termenele specificate, în măsura în care nu există greșeli de tipar, până la epuizarea stocurilor.
Imaginile produselor sunt cu titlu informativ și pot fi ușor diferite în realitate.

fii la curent

REÎNCĂRCARE CARTELĂ

GARANȚIA RETURULUI

30
Aplicația
PEPCO

facebook.com
/PEPCOromania

@pepco_ro

pepco.ro

Birou pentru relații cu clienții
tel.: +4031 630 61 77 e-mail: info@pepco.RO

RAPID, SIMPLU
ȘI FĂRĂ COMISION

Ai la dispoziție
30 de zile pentru retur
*Regulamentul
este disponibil pe
www.pepco.ro

